UNICASA INAUGURA
SHOWROOM CONCEITO
DELL ANNO EM SÃO PAULO
Lançamento da Dell Anno Atelier
consolida a marca no segmento
fashion voltado ao mercado de alta
renda.

Bento Gonçalves, RS, 28 de maio de 2014 – A Unicasa Indústria de
Móveis S.A. (BM&FBOVESPA: UCAS3, Bloomberg: UCAS3: BZ, Reuters:
UCAS3. SA), uma das maiores empresas do setor de móveis planejados do
Brasil e única empresa brasileira do setor listada em bolsa de valores,
anuncia a inauguração do showroom conceito Dell Anno na cidade de São
Paulo.
Denominada Dell Anno Atelier, o showroom está localizado na esquina da
Avenida República do Líbano com a Rua Comandante Ismael Guilherme
em uma das regiões mais nobres da cidade de São Paulo. O novo endereço
faz parte do projeto de branding da marca Dell Anno.
“A inauguração deste espaço vem em linha com o posicionamento
estratégico da Unicasa focado em aumentar a rentabilidade de suas
marcas, posicionando a Dell Anno cada vez mais no segmento de alta
renda. Esperamos ver lá clientes exigentes e arquitetos buscando
eficiência e inovação para alavancar resultados”, afirma Frank Zietolie,
Presidente da Unicasa.
O Atelier possui 450m² e é resultado da materialização do posicionamento
da marca que vem permeando o universo fashion com o design do
mobiliário, inicialmente com a participação de Reinaldo Lourenço, que
assinou a Linha Duo Chamalote, e posteriormente da Animale, com a
coleção Ashanti. O showroom abre as portas com o lançamento da
superfície MOON, assinada pelo estilista Pedro Lourenço e campanha
estrelada pela modelo Izabel Goulart.

Sobre Unicasa
A Unicasa Indústria de Móveis S.A. (BM&FBOVESPA: UCAS3, Bloomberg:
UCAS3: BZ, Reuters: UCAS3. SA), é uma das maiores empresas do setor de
móveis planejados do Brasil e a única empresa brasileira do setor listada
em bolsa de valores. A Companhia opera por meio de seis marcas: Dell
Anno, Favorita, New, Casa Brasileira, Telasul Modulados e Unicasa
Corporate, distribuídas por 744 lojas exclusivas, com presença no Brasil e
em mais 17 países. Com cerca de 50 mil m² e capacidade para produção
de cerca de 2,2 milhões de módulos por ano, sua fábrica está localizada no
município de Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul. Para mais
informações visite nosso site de Relações com Investidores:
www.unicasamoveis.com.br/ri.

